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ban címmel nagyszabású kötetben kívánják megjelen-

tetni. 

Ez a könyv a jól ismert európai tájakról készült 

nagyvonalú albumok mûfaját követve – a szerzôk ambí-

cióját tekintve – amolyan könyvek könyve kívánna 

lenni. Mind jelentôs méretét, mind bôséges terjedelmét, 

mind pedig a kötetben publikálandó képanyag grafikai 

dizájnját, adjusztálását illetôen. Az Élet a Káli-régió-

ban az alkotók elképzelése szerint 30x30-es méretben, 

mintegy 500 oldalon mutatja be Magyarország egyik 

legérintetlenebb vidékét: felvonultatja népi építésze-

tének legszebb példáit, történelmi emlékeit, bemutatja 

a táj karakterét meghatározó agrárkultúráját, vadvilá-

gát, állattartását, mindenekelôtt pedig a kultúrtájat két-

ezer éve e helyütt meghatározó emberi tevékenység, 

a szôlômûvelés és borkészítés hagyományát. Szerke-

zetét tekintve a könyv több rétegbôl építkezik. Jelle-

Közhely, hogy minden vidék, régió, ország csak sajá-

tos értékein keresztül tudja meghatározni magát. Szá-

mos nemzetközi kutatás szolgál információval arról, 

hogy egy ország turisztikai vagy gazdasági vonzerejét 

mindenekelôtt helyi értékekbôl táplálkozó életstílusa 

határozza meg. Számos objektív mutató, a GDP, a gaz-

dasági élet volumene, a befektetések száma stb. fontos 

információin túl sok befektetésrôl szóló döntés megha-

tározó rejtett eleme, hogy mit gondolnak a döntéshozók 

a fókuszba kerülô helyrôl, városról, országról, régió-

ról. Magyarország ma még erôs versenyben van nem 

csak szomszédaival, de az EU jó néhány nagyhírû és 

népszerû régiójával. Ezek között vannak nagy gazdasági 

erejû, és elsôsorban tradicionális kulturális, gasztronó-

miai és táji értékeik alapján hagyományosan magasra 

értékelt vidékek, mint Toscana, Provance, Maiorca, a 

Loire-völgye stb. 

Magyarország tele van rejtett értékekkel. Kihasz-

nálatlan és feltáratlan értékekkel. Ezek közé tartozik 

a Balaton-felvidék, amelyrôl mindazok, akik alapos 

ismerôi a tájnak, meggyôzôdéssel állítják: minden fel-

tétele adott ahhoz, hogy a fent említett nagyhírû euró-

pai kultúrrégiók közé emelkedjék. Ehhez azonban 

mindenekelôtt olyan értékleltárra van szükség, amely a 

késôbbi tudatos és komplex régiófejlesztés, azaz a vidék 

helybranding munkájának alapját képezi. 

Darabos György fotós és Bojár Iván András 

mûvészettörténész, építészeti szakíró, localbranding-

szakember öt éve járja a Balaton-felvidék tájait. Ez 

idô alatt mintegy 10 000 fotográfiát készítettek, szá-

mos riportot készítettek, helytörténeti kutatást végeztek 

el. Ez a munka, talán nem túlzás, a Balaton-felvidék 

minden idôk legátfogóbb metszetét alkotja. Hosszas 

elôkészületük kép- és szöveganyagát Élet a Káli-régió-

gét mindenekelôtt a nagy méretben és akkurátusan 

kiválasztott legjobb minôségû nyomdatechnikával 

bemutatott képanyag határozza meg. Mégsem pusz-

tán fotóalbumról van szó. A sok száz kép folyamát 

ugyanis helytörténeti szövegelemek, valamint – s ez a 

könyv legfontosabb dramaturgiai összetevôje – a vidék 

híres lakói környezetének és életformájának klasszikus 

riportokon keresztüli bemutatása szakszolja. Somogyi 

Gyôzôtôl Makk Károlyon át a kortárs magyar festészet 

több kiemelkedô alkotójáig, ismert színészekig és üzlet-

emberekig a szerzôknek sok otthonba, rendbe hozott 

hajdani portára volt módjuk bejutniuk. A riportokba 

beépülô beszélgetésekbôl megtudható: ki miért és 

hogyan vetôdött erre a tájra, hogyan lépett életre szóló 

kapcsolatra a Balaton-felvidékkel, és hogyan alakította 

ki itt alkotó, kreatív életformáját. Romantikusan beren-

dezett lakások, értékôrzô igyekezettel rendbe hozott 

házak, mesés kertek, kedvenc tárgyak sorakoznak az 

oldalakon, egy XXI. századi vidéki életforma környeze-

tének példaértékû bemutatásai. 

Az Élet a Káli-régióban címû nagyszabású album 

mint önmagában való elegáns tárgy is megállja a helyét, 

ugyanakkor van egy másik, fontos tulajdonsága. Számos 

tekintetben túlmutat önmagán. Egy olyan eddig rejtett 

életforma világát mutatja be, amely a mostanáig kül-

földön kialakult Magyarország-képet is számos ponton 

árnyalja, gazdagítja. Aki ezt az albumot kézbe veszi, egy 

olyan gazdag és értékes, nagy múltú, életerôt mutató 

társadalom rajzát kapja, amely a felfedezés újszerûségét 

és örömét kínálja. Ezért a kötet alkalmas lesz a diplomá-

cia, vagy a hungarikumok nemzetközi értékesítésének 

területén is arra, hogy Magyarországot a legmagasabb 

színvonalon képviselje, lejellemzôbb értékeit felsorakoz-

tatva mutassa be.  

ajánló
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Technikai  adaTok:

MéreT:  300x300 mm

TerjedeleM:  464  oldal
+ elôzék + borító + védôborító + doboz

Szín:

elôzék: nyomatlan

Belív: 4+4

Borító: 4+0+1 oldalon matt fólia

Védôborító: 4+0+1 oldalon matt fólia 110 mm-es füllel

PaPír:

Belív: 150 g mûnyomó

elôzék: 150 g ofszet

Borító: 135 g mûnyomó

Védôborító: 170 g mûnyomó

könyvkötô lemez: 3 mm-es

kivitelezés: kézi könyvkötés, cérnafûzve, fehér oromszegô

a könyv ára: 25 000 Ft
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